Valmennusprosessi yritysten ja
järjestöjen kehittäjille, jossa sinulla
on mahdollisuus kehittää ja testata
oma tuotekehitysideasi kaupallisesti
toimivaksi ja vaikuttavaksi.

Tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinto
2019-2020

Ideasta vaikuttavuuteen
- koulutusohjelma
Vastuullinen liiketoiminta on kilpailutekijä jo nyt.
Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille
ja uusia vaikuttamis-ja toimintamahdollisuuksia
järjestöille. Kestävässä kehityksessä on tärkeää
löytää ratkaisut, jotka kunnioittavat ekologisia
reunaehtoja samalla, kun ne tuottavat
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja.
Tulevaisuudessa ansaintamallit siirtyvät yhä
enemmän tuotteista palveluihin. Kuluttajien,
kuntien ja yritysten intressi omistaa asioita
vähenee. Pitkäikäiset tuotteet mahdollistavat
uudenlaisia ansaintalogiikkoja. Suomen valtio on
nimennyt tavoitteeksi olla suunnannäyttäjänä
toimintaympäristöstä, jolla kestävän kehityksen
periaatteita noudattamalla synnytetään uutta
luovaa liiketoimintaa kaikkien parhaaksi.

Ideasta vaikuttavuuteen- koulutusohjelma
tarjoaa räätälöidyn valmennusprosessin oppia
tarvittavat tiedot ja taidot kehittää sosiaalisia
innovaatioita, tuotteita ja palveluja, ottaa
käyttöön kestäviä käytäntöjä, edistää henkilöstön
innovointia ja kehittää pitkän aikavälin suunnitelmia myönteisten vaikutusten kasvattamiseen.

VALMENNUKSEN PAINOPISTEALUEET
• Vastuullisuus ja kestävän kehityksen luomat
mahdollisuudet tuotekehitykselle
• Innovaatioprosessi ja oma tuotekehitystyö
• Yhteistuotanto (co-creation), verkostoituminen
• Uuden oppiminen, konseptointi ja
toimintamallikokeilut
• Asiakaslähtöisyys, digitaalisuus ja tulevaisuuden
trendit
• Kaupallistaminen ja brändin rakentaminen

Valmennus on tarkoitettu
murrosvaiheeseen yritysten ja
järjestöjen esimiehille ja kehittäjille,
jotka haluavat kehittää osaamistaan
uusien tuotteiden, palveluiden ja
liiketoimintamallien toteuttamiseksi.

LAAJUUS JA TUTKINTO
Koulutusohjelman kehyksenä toimii
tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon
tutkintovaatimukset. Valmennus toteutetaan
vuosina 2019-2020.
Koulutusohjelma sisältää 12 lähipäivää.
Koulutusprosessiin tarjotaan osallistujien
tuotteistustyön tueksi verkkoalusta, jossa
tukimateriaaleja, yhteistä jakamista ja
tehtävät.
Koulutus on mahdollista toteuttaa
oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on
opiskelijalle maksutonta. Kaksi lähipäivistä
toteutetaan paikoissa, joissa majoitus- ja
ruokailukustannukset ovat omakustanteisia.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Valmennuksen toteuttaja on Project
Impact Oy.
ILMOITTAUTUMINEN
www.projectimpact.fi

Tavoitteet
• Kehittää osallistujan tuotekehitys- ja
tuotteistusosaamista.

• Synnyttää osallistujien kesken uusia
yhdistelmiä, joita ei olisi syntynyt
toimijoiden ollessa erillään.

• Vahvistaa valmiuksia uusien tuotteiden ja
liiketoimintamallien
luomiselle vaikuttavuudesta käsin.

• Luo konkreettisen toteutussuunnitelman
osallistujan omaan / tiimin
tuotekehitystyöhön.

• Löytää käytännön työkaluja ja konsepteja ja
käsitteitä liiketoiminnan taloudellisiin,
ympäristöön ja sosiaalisiin vaikutuksiin
liittyvien globaalien haasteiden
ratkaisemiseen.

• Lisää ymmärrystä tulevaisuuden trendien
hyödyntämisestä brändin rakennuksessa.
• Edistää yrittäjyyttä ja olemassa olevien ja
uusien yritysverkostojen syntymistä.

VALMENTAJAT
Mikael Hirvi, työyhteisövalmentaja, johtajuusvalmentaja, yrittäjyyden ja oppimisen asiantuntija
Nina Maarit Partanen, KTM, ympäristöjohtamisen asiantuntija, liiketoiminnan kehittäminen
Anna-Maija Ohlsson, YTM, sosiaalipsykologi, palvelumuotoilun asiantuntija, järjestötyö

Koulutusprosessin vaiheet
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Orientaatio:
Vaikuttavuus, vastuullisuus
ja innovaatioprosessi
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Reflektointi:
Tuotekehitystöiden
esittely

Millä tavoin ajattelumme liiketoiminnan kehittämiseen, strategisiin valintoihin ja tiimin
koostumukseen muuttuu, kun lähdemme liikkeelle vaikuttavuudesta käsin?

Koulutusprosessin sisällöt
Valmennus koostuu valmennuspäivistä 8 pv ja työpajapäivistä 4 pv. Työpajapäivät ovat
organisaation oman tiimin kesken valmentajan henkilökohtaista tuotekehitysprosessin
sparrausta ja ohjausta.

VALMENNUS: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon starttipäivä (1 PV)
• Kestävä kehitys, vastuullisuus ja innovaatioprosessi muutoksen ajureina
Työpaja: Oman tuotekehitystyön suunnitelman teko ja tutkinnon perusteet (8H)

VALMENNUS: Asiakaslähtöisyys ja tulevaisuuden trendit (1PV)
-

Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi
Asiakasymmärryksen merkitys ja asiakaskokemus kilpailutekijänä
Tulevaisuuden megatrendit ja kestävän kehityksen tavoitteet
Oman idean vaikuttavuuspotentiaali, tavoitteet ja mittarit

VALMENNUS: Innovointiprosessi ja uudet liiketoimintamallit (2 PV)
-

Resurssiviisauden ja kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet
Oman tuotekehitystyön innovointiprosessin aloitus
Oman tuotekehitysidean rajapintojen mallinnus (kumppanuudet)
Innovaatioprosessin johtaminen

VALMENNUS: Tuotteistus ja palvelumuotoilu (1 PV)
-

Tuotteiden ja palvelujen konseptointi
Asiakashyötyjen kuvaus
Palvelulupaus ja asiakaspolun mallinnus, tuki ja käytänteet
Työpaja: Tuotteistaminen, sisäiset palvelukuvaukset (8H)

VALMENNUS: Brändi ja kaupallistaminen (2 PV)
-

Yrityksen identiteetti
IPR-oikeudet ja kaupallistaminen
Taloudellisen suunnittelun kestävyyslinssi ja tietoa taloudellisesta analyysistä,
rahoituksesta, arvostuksesta, riskien arvioinnista ja kestävistä investoinneista.
Markkinointiviestintä & digitaalisuus
Työpaja: Kannattavuuslaskelmat ja hinnoittelu (8H)

VALMENNUS: Yhteistuotanto ja verkostot (1 PV)
-

Vaikuttavuuden arvoketju ja kumppanuudet
Oman idean rajapinnat muihin toimijoihin (Verkostojohtaminen)
Johtamisjärjestelmiä ja suorituskykykehykset
Työpaja: Tuotekehitystyön testaus, viimeistely ja arviointi (8H)

VALMENNUS: Näyttö, PÄÄTÖSJUHLA (1 PV)
• Oman tuotekehitystyön esittäminen
• Reflektio, arviointi ja todistukset, päätösjuhla

Ideasta vaikutukseen- malli

OPPIMISMETODI
Koulutusprosessin ohjaus perustuu valmentavaan työotteeseen, jolla tarkoitetaan, että
kouluttajat eivät anna valmiita vastauksia. Kouluttajien roolina on luoda puitteet, alustaa
teemoja ja haastaa yrittäjät osallistumaan prosessiin tuoden oman kokemuksensa ja
osaamisen yhteisen oppimisen ja kehittymisen saavuttamiseksi. Valmennus koostuu ryhmäja yksilövalmennuksesta. Työpajapäivien toteutus voidaan räätälöidä aina organisaation
tarpeisiin. Tekemällä oppiminen korostuu oman tuotekehitystyön konkreettisella
toteutuksella.
Koulutusprosessi on jaoteltu liiketoiminnan kehittämisen teemoihin, jotka vahvistavat
innovaatio ja tuotekehitystaitoja, rohkaisevat luottamaan omaan ideointiin ja hiomaan
rajapintoja muiden yritysten kanssa. Syntyy innostusta ja uutta luovaa ilmapiiriä.

PERIAATTEET
•
•
•
•
•
•

Yhteisöllinen oppiminen ja tiimityö
Dialogi ja Luottamus
Oma ammatillinen osaaminen ja kokemus
otetaan käyttöön.
Valmentajat ohjaavat keskusteluja,
tarjoavat ideoita, asiantuntijuutta ja
fasilitoi oppimista.
Fokus/ Keskitämme energian konkreettisten
haasteiden ratkaisemiseen.
Tulevaisuus orientaatio muutoksen
johtamisessa.

Yhteystiedot
Organisointi ja valmennus
Project IMPACT Oy,
Nina Maarit Partanen & Anna-Maija Ohlsson
Puh. 050 313 7986
Ninamaarit.partanen@projectimpact.fi
www.projectimpact.fi
Yhteistyössä
Valmentaja Mikael Hirvi,
Mimmutti Oy
www.mimmutti.com

